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إلدراج النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية في ) ICRI(المبادرة الدولية للشعاب المرجانية  توصيات
  التفاقية التنوع البيولوجي 2020اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

  2020في مايو  اعتمادهتم 

وأهداف أيشي للتنوع  2020- 2011الحالية للتنوع البيولوجي  اإلستراتيجيةالخطة  باإلشارة إلى
ها الجمعية ، التي اعتمدتها األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ، والتي أقرت  1البيولوجي المرتبطة بها

  .2020تنتهي في عام والتي سوف  2العامة لألمم المتحدة
التفاقية التنوع البيولوجي ، الذي يحدد عملية وضع إطار عالمي للتنوع  14/34أيضا المقرر  الحظوإذ ي

، لكي تنظر فيه األطراف في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف ؛  2020البيولوجي لما بعد 
وال سيما  بالفرص التي تم توفيرها للمساهمة في هذه العملية والتقدم المحرز حتى اآلن ، والترحيب

  إدراج بعض مؤشرات الشعاب المرجانية الهامة والضرورية
دولة ، وبينما تغطي فقط  100بأن النظم البيئية للشعاب المرجانية توجد في أكثر من منها  وإدراًكا

٪ من األنواع البحرية وتدعم السالمة والرفاهية 25ما ال يقل عن حياة ٪ من قاع البحر ، فإنها تدعم 0.2
  .3الغذائي واالقتصادي لمئات الماليين من الناسواألمن 

التأثيرات البشرية ، بما في ذلك التهديدات  للعديد منللشعاب المرجانية  منها أيضاً لمدى تعرض اكً إدراو
التلوث البري مثل  التأثيرات المحلية بما في ذلك العالمية من تغير المناخ وتحمض المحيطات ، وكذلك

 المدمرة ممارسات الصيد وث البحري والصيد الجائراسب من الزراعة والتلالمغذيات والرو زيادة
  .4واألنشطة األخرى

 ً بأن الحفاظ على سالمة ومرونة النظم البيئية للشعاب المرجانية هو جزء هام من الحل  منها واعترافا
  .5لتنمية المستدامةل 2030أجندة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار 

،  6من أهداف أيشي 10الهدف  من عدم تحقيققلق أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي أيضا  الحظتوإذ 
  .الشعاب المرجانية" سالمة وأداء"الحفاظ على   2015بحلول عام ينص على  ذيالو
لتنوع البيولوجي ا لخدمات الدولي المنبر اهإلى أن التقييم العالمي للتنوع البيولوجي الذي أجر شيرتإذ و

أفاد بأن الغطاء المرجاني الحي قد انخفض بنسبة والذي  2019لعام ) IPBES(والنظم اإليكولوجية 
وأن الشعاب المرجانية معرضة لخطر  ، 7وأن هذا االنخفاض يتسارع 1870٪ تقريبًا منذ عام 50

راءات إج على اتخاذتسليط الضوء وأن هناك حاجة ماسة ل، 20508910انهيار النظام البيئي بحلول عام 
  .عاجلة لمعالجة هذا االنخفاض

                                      
1 CBD Decision X/2 https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 
2 A/RES/65/161 on the CBD https://www.cbd.int/undb/goals/undb-unresolution.pdf 
3 Coral Reef Life Declaration 
https://www.icriforum.org/sites/default/files/CORAL%20REEF%20LIFE%20Declaration.pdf 
4 UNGA Res. 66/288 “The future we want”    
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=Ehttps://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?sy mbol=A/RES/66/288&Lang=E 
5 UNGA Res. 66/288 “The future we want” 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=Ehttps://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?sy mbol=A/RES/66/288&Lang=E 
6 CBD/SBSTTA/22/INF/10 https://www.cbd.int/doc/c/6db8/2029/d3de020ab5b7b039e9d665dd/sbstta-22-inf-10-
en.pdf 
7 IPBES Summary for policy makers, 2019. 
https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_unedited_advance_for_posting_htn.pdf 
8 IPCC 2018 -https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-
warming-of-1-5c-approved-bygovernments/ 
9 IPCC, 2019 https://www.ipcc.ch/srocc/ 
10 GEO6 https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6 
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،  11حماية الشعاب المرجانية/ بالتزام وزراء البيئة في مجموعة السبع بمواصلة تعزيز حفظ  وإذ ترحب
هدف جديد للشعاب المرجانية كجزء من اإلطار العالمي للتنوع "والترويج والمساهمة في العمل وتطوير 

  .12"2020البيولوجي لما بعد 
في اجتماعها العام الرابع والثالثين بأن ) ICRI(قرار المبادرة الدولية للشعاب المرجانية  إلى شيرتإذ و

هناك حاجة ملحة ومستمرة للعمل على معالجة قضايا الشعاب المرجانية في اإلطار العالمي للتنوع 
  .2020البيولوجي لما بعد 

والتي تم أيضا إلى الجهود الجارية للتصدي للتهديدات التي تتعرض لها الشعاب المرجانية  وإذ تشير
رصد الشعاب المرجانية الدولية ل شبكةالو) ICRI(المبادرة الدولية للشعاب المرجانية قبل  رصدها من 

إلقليمية األخرى ذات ، واتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية ، والمبادرات ا) GCRMN(التابعة لها 
  .الصلة بالشعاب المرجانية وفرق العمل الوطنية

ً  وإذ تالحظ وأي أطر رصد مرتبطة به  2020أن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  أيضا
مركزة لحماية النظم البيئية للشعاب المرجانية من مزيد  إستراتيجيةتوفر فرصة مهمة لتقديم إجراءات 

  .ر ودفع التقدم نحو مستقبل العيش في وئام مع الطبيعةمن التدهو
  :المبادرة الدولية للشعاب المرجانية

ً للتوصيات الواردة في الملحق المعنيين،وغيرهم من أصحاب المصلحة  اأعضائه دعوت .1  1رقم  وفقا
  :إلى ضمان

العالمي االعتراف الواضح والبارز بالنظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية ضمن نص اإلطار  )أ
مساهمة غير متناسبة : والتي تقدم 13للتنوع البيولوجي ، كنظم إيكولوجية فريدة ومهددة بشكل خطير

في النظم البيئية واالجتماعية واالقتصادية ؛ وأن النظم البيئية السليمة والمرنة للشعاب المرجانية هي 
 .2030ستدامة لعام جزء مهم من الحلول للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق خطة التنمية الم

الحفاظ على اللغة في نص األهداف والغايات ذات الصلة فيما يتعلق بسالمة ومرونة النظم   )ب
 .البيئية، لضمان استمرار توفير خدمات النظم البيئية للشعاب المرجانية

 أن أيًضاويجب التوازن بين البساطة في التعبير عن األهداف والغايات لتمكين التواصل الفعال ،  )جـ
على  والحث،  )SMART( محددة، وقابلة للقياس، وطموحة وواقعية ومحددة زمنيااألهداف  تكون

اتخاذ إجراءات فورية ومركزة للنظم البيئية الضعيفة والمهمة بشكل خاص مثل الشعاب المرجانية ، 
 .ذات الصلة) أو النظام البيئي(من خالل اللغة ذات الصلة أو األهداف الفرعية المحددة 

الصريح لمؤشرات الشعاب المرجانية ذات الصلة في أي إطار للرصد ، لضمان الكشف  دراجاإل )د
تساهم في قياس التقدم مقابل أهداف وغايات وف التي سوعن التغيير في هذه النظم البيئية الحرجة 

، أنه في حالة استمرار تعميم األهداف والغايات  ICRIوتعتقد . اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  وبخاصة فيسيكون إطار الرصد جانبًا بالغ األهمية 

2020 . ً من الضروري أن يتم تطوير المؤشرات الحالية والمحتملة ضمن أطر الرصد وأيضا
ية الخاصة بالنظام اإليكولوجي بطريقة تسمح بقياس اإلنجاز المستهدف لعدد من النظم البيئية الرئيس

الشعاب المرجانية هي أنظمة بيئية رائدة لها إطار رصد و .على المستويات المحلية والوطنية والعالمية
والتي يمكن أن تكون  ICRIرصد الشعاب المرجانية التابعة لـ الدولية ل شبكةالعالمي راسخ ، وهي 

 .للتنوع البيولوجيلألنظمة البيئية األخرى بموجب اإلطار العالمي الرصد تنفيذ لبمثابة نموذج 

                                      
11 G7 Environment Ministers’ Meeting Communique 
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/04/7d84becef82b656c246fa1b26519567ce3755600.pdf 
12 G7 Environment Ministers’ Meeting – Concrete Initiatives Outcome Document 
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/04/3151e3f3f9440bbfc5496dbd57f0f0f5864c8051.pdf 
13 IPCC 2018 - https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-
warming-of-1-5capproved-b y-governments/ and IPCC 2019 https://www.ipcc.ch/srocc/ 
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الذين هم أيضا أطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي على أن تعكس هذه التوصيات  أعضائها شجعت .2
المواقف التفاوضية الوطنية قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر  في) 1بما في ذلك الملحق (

 .األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 

   



 www.icriforum.org                                                      المبادرة الدولية للشعاب المرجانية

 

بإدراج عناصر الشعاب المرجانية في اإلطار العالمي للتنوع  توصيات تفصيلية تتعلق: 1لمرفق ا
  البيولوجي وأطر الرصد ذات الصلة

يمكن ضمان اإلجراءات المنصوص عليها في فقرات منطوق هذه التوصية من خالل إدراج التوصيات 
ى النحو تطوير اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي وأطر الرصد الخاصة به عل ومواصلةالمحددة التالية 

  .المبين أدناه
وأهداف العمل الموضحة بخط مائل غامق كما هو معروض في المسودة األولى  غاياتلغة ال :1مالحظة 

مع مالحظة أن الصياغة قد تختلف  . 2020يناير  13المنشورة في  14لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي
ت المقدمة هنا إلى أن تنعكس بشكل مختلف قد تحتاج التوصياواختالفًا كبيًرا في المسودات الالحقة ، 

  .للحفاظ على رسالتها وأهميتها
مؤشرات الشعاب "ترد تفاصيل إضافية عن المؤشرات المدرجة في هذه الوثيقة كإضافة  :2مالحظة 

  ".ICRI قبل المرجانية الموصى بها من
 
  غاياتالتوصيات المتعلقة بال: .أ

إن العديد من األهداف رفيعة المستوى الواردة في المسودة األولى لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ذات 
ذو صلة بشكل خاص بالنتائج ) أ 10الفقرة ) (A( الغايةأن  ICRIتعتقد كما . صلة بالشعاب المرجانية

 .يكولوجية المرتبطة بهاالمرجوة للتدخالت واالستراتيجيات المتعلقة بالشعاب المرجانية والنظم اإل
 

للمياه العذبة  اإليكولوجية،منع الخسائر الصافية في مساحة النظم  2030بحلول عام : "A الغاية
بحلول عام  األقلعلى  %)20(، وزيادات بنسبة واألرضيةالبحرية  اإليكولوجيةمتها، والنظم الوس

  "على الصمود اإليكولوجيةمع ضمان قدرة النظم  ، 2050
لحفاظ على النظام اإليكولوجي كعنصر حاسم في إطار التنوع ل بهذه الغايةباالحتفاظ  ICRI توصي

 غايات أخرىعن أي  ةمتميزً  بقاء على هذه الغايةعلى أهمية ال ICRI شددكما ت. البيولوجي العالمي
ا حيويًا النظم البيئية مكونً وفي أي إطار عالمي يجب اعتبار . طويلة األجل بشأن الحفاظ على األنواع

مع اتفاقية التنوع البيولوجي  أطر ونصوصذات أهمية خاصة عند تقاطع  ، كما أنهاللتنوع البيولوجي 
الشعاب وأهم العوامل التي تساعد على حماية . أو التنمية المستدامة/ األخرى المتعلقة بالمناخ و األطر 

حيث أنها جزء هام من هذا ولوجي ، المرجانية على نطاق عالمي هو التركيز على سالمة النظام اإليك
 .اإلجراءات القائمة على المنطقة والتي تركز على األنواعتلك تجاوز  كما يجب،  النظام
توصية (استعادة الشعاب المرجانية / مناسبًا لتثبيت  2050بأن يكون الجدول الزمني لعام  ICRI توصي

كأولوية ملحة من أجل تحقيق  على الفورهناك حاجة للعمل  ومع ذلك ،). يمكن تحقيقها لكنطموحة ، 
  .2050عام  غاية

النظام اإليكولوجي ؛  غايةفي نص " المرونة"و " سالمةال" اإلشارة إلى كل منبإدراج  ICRI توصي
هذه المفاهيم حاسمة بالنسبة للشعاب المرجانية لضمان التركيز على وظيفة النظام اإليكولوجي وتقديم 

 ؛لنظام اإليكولوجي الحيوية بمرور الوقت لكل من التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة خدمات ا
بشكل  هشة والحساسةاألطراف بالنظر في طرق لتكريس أهمية النظم اإليكولوجية ال ICRIتوصي 
جي في اإلطار العالمي للتنوع البيولو) مثل الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية المرتبطة بها(خاص 

 :بما في ذلك
  انفسه غايةأو المهددة بلغة ال/ تضمين إشارة صريحة إلى النظم البيئية الحساسة والضعيفة و 

  ؛ 

                                      
14 CBD/WG2020/2/3 
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 مهددة في أطر التنفيذ والرصد الأو / ضعيفة و اليكولوجية اإلنظم بال قائمة تطويرتحديد أو و
  على أعلى مستوى ممكن وضمان وجود مؤشرات مصاحبة ؛ 

 أو المهددة في اإلرشاد الصادر عن / إشارة إلى النظم البيئية الحساسة والضعيفة و  تضمينو
 ).مرفق البيئة العالمي(ية المالية المؤتمر الخامس عشر لألطراف في اآلل

 :Aغاية عناصر لرصد األطر المتعلقة بال
ألولية للمساعدة في في مسودة إطار المراقبة ا) المصطلحات الحالية" (العناصر"استخدام  ICRIدعم تو

 .مهددةأو ال هشاشةتحديد أولويات النظم البيئية األكثر 
لضمان عدم إغفال  أمر حاسم بأن إدراج المؤشرات الخاصة بالنظام اإليكولوجي ICRI وصيت كما

بما في ذلك الشعاب (النظم البيئية ، وخاصة تلك التي تم تحديدها أثناء التنفيذ على أنها ضعيفة أو مهددة 
 ).لمرجانيةا

بإدراج العديد من المؤشرات لألنظمة البيئية للشعاب المرجانية التي تستخدم  ICRI قر وترحبت كما
 .لرصداألولي ل طاراإل مسودةفي ) مثل الغطاء المرجاني الحي(بالفعل على نطاق واسع 

لمي ليست كافية أن البيانات التي يتم جمعها حاليًا على النطاق اإلقليمي والعا ICRI الحظت في حين
أنه من الضروري  ICRIعتقد وت. لقياس جميع جوانب سالمة الشعاب المرجانية ووظيفتها وصحتها

األبحاث لها أساس في  )بأو الهدف ،  غايةلها روابط واضحة بال )أ : تحديد لتلك المؤشرات التيجمع و
يمكن استخدامها على المستويات المحلية والوطنية  )ج،  المحكمينالتي تتم مراجعتها من قبل  والوثائق

 .المراقبةالرصد ويمكن تفعيلها في غضون بضع سنوات لتكون جزًءا من أطر  )دوالدولية ، 
 ً األطراف باعتماد مؤشرات إضافية لسالمة ووظيفة النظم اإليكولوجية للشعاب  ICRI وصيت وأيضا

انظر  والخطوط العريضةمعلومات حول الجاهزية للحصول على (المرجانية ، كما هو موضح أدناه 
 ):"ICRIمؤشرات الشعاب المرجانية الموصى بها من قبل ": الملحق
 وحتى اآلن  اتالمرجاني الزدهارهذا هو المؤشر األساسي : الحرج: الغطاء المرجاني الحي

 الوطنية الخططالمؤشر األكثر انتشاًرا واألكثر أهمية للشعاب المرجانية المستخدمة في 
 .العالميةو

 ألنظمة البيئية ومدى التغيير في اوهو مقياس رئيسي لفهم المنطقة : الشعاب المرجانية مساحة
 .للشعاب المرجانية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

 تنافس تعتبر الطحالب اللحمية : غطاء الطحالب اللحمية وغطاء المجموعات القاعية الرئيسية
 علىتزايدها وهيمنتها نسبة إلى الشعاب المرجانية ويشير الشعاب المرجانية ،  كان مععلى الم

الشعاب المرجانية التي تهيمن عليها  مناطق تعتبركما  انخفاض في صحة الشعاب المرجانية ؛
ً  ن الممكنوم. لشعاب المرجانيةمن مناطق االطحالب هي األكثر احتماًال  تضمين  أيضا

 .نفس مصادر البيانات باستخدام سية أخرىمجموعات قاعية رئي
 أمر بالغ األهمية لفهم إنتاجية الشعاب المرجانية ، وهذا : وفرة األسماك والكتلة الحيوية

 .وكمية المصيدالغذائية  لسلسلةاعمل طريقة و
بتطوير المؤشرات اإلضافية التالية إلعطائها األولوية ألنها توفر  ICRIتنصح باإلضافة إلى ذلك ، 

زيد من المعلومات حول هذه المؤشرات لم. سالمة نظم الشعاب المرجانيةحول وظيفة ومهمة ؤى ر
 ":ICRIمؤشرات الشعاب المرجانية الموصى بها من قبل : "يرجى الرجوع إلى

  النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية(القائمة الحمراء للنظم اإليكولوجية( 
 التعقيد البنيوي للشعاب المرجانية 
  نظام تصنيفCATAMI 
 ميزانيات الكربونات 
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  باألهداف العمليةالتوصيات المتعلقة : ب
و  8و  7و  6و  5و  4و  2و  1 األهداف العملية  )ICRI( حددت المبادرة الدولية للشعاب المرجانية

باعتبارها األكثر صلة ) ب من المسودة الصفرية 12أ و  12على النحو الوارد في الفقرتين ( 11
 والرصد تم تضمين توصيات محددة تتعلق باللغة الهدف وعناصر المراقبةكما . عاب المرجانيةبالش

 .على النحو التالي 6و  4و  2و  1 لألهدافالمرتبطة بها 
 والبرية، البحرية اإليكولوجية والنظم العذبة، للمياه اإليكولوجية النظم على اإلبقاء: 1الهدف العملي 

 المكاني التخطيط إطار في واستعادتها والبحار األراضي ومساحة األقل ىعل%) 50(  بنسبة وزيادتها
 ومدى المساحة، في صافية زيادة وتحقيق البحار، /األراضي استخدام في التغير معالجة مع الشامل

 .البرية واألحياء الموجودة السليمة المناطق على والحفاظ ، 2030 عام بحلول والسالمة االتصال
مستوى النظام البيئي ، بما في ذلك من خالل التدخالت التي تم  ظ علىاللحفبإدراج هدف  ICRIترحب و

 .إبرازها في هذا الهدف
بإدراج مفاهيم السالمة في نص الهدف ألنها مهمة لضمان استمرار تقديم خدمات النظم  ICRIشيد تو

 .البيئية من النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية
اهتمام خاص للنظم البيئية الحساسة والضعيفة في النص الداعم أو  بداءإبضرورة  بشدة ICRIتوصي و

تلك المناطق أو المواقع ذات األهمية الفريدة  )على وجه الخصوصو(بما في ذلك ،  1التوضيحي للهدف 
 .عالية صحةللتنوع البيولوجي وتلك التي تتمتع حاليًا بسالمة إيكولوجية عالية أو 

حث على أن تكون أي تلكنها وإلى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه عملية االستعادة ،  ICRI تشير كما
إشارة إلى االستعادة مناسبة وقابلة للتحقيق في غضون اإلطار الزمني المحدد لجميع النظم البيئية 

 ..والحوافز الضارة لالستعادة غير المالئمة ، التي تسبب ضرًرا أكثر من النفع
 :1صد األطر المتعلقة بالهدف عناصر لر

 ICRIتوصي  كما. سيكون إدراج المؤشرات الخاصة بالنظام اإليكولوجي حاسماً لضمان التنفيذ المناسب
مؤشرات : "يرجى الرجوع إلىمزيد من المعلومات ل(،  1بأن تكون المؤشرات التالية ذات صلة بالهدف 

 "):ICRIالشعاب المرجانية الموصى بها من قبل 
 حيالمرجاني الغطاء ال 
 الطحالب اللحمية وغطاء المجموعات القاعية الرئيسية األخرى غطاء 
 وفرة األسماك والكتلة الحيوية 

أنه سيكون من الضروري االستمرار في تطوير مؤشرات ب ICRIتنصح باإلضافة إلى هذه المؤشرات ، 
 :بما في ذلك ما يلي رجانيةسالمة نظم الشعاب الموظيفة وإضافية إلعطاء مزيد من األفكار حول 

  النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية(القائمة الحمراء للنظم اإليكولوجية( 
 ثراء األجناس المرجانية الصلبة 
 التعقيد البنيوي للشعاب المرجانية 
  نظام تصنيفCATAMI 
 ميزانيات الكربونات 

 المحمية المناطق خالل من البيولوجي للتنوع الخاصة األهمية ذات المواقع حماية: "2الهدف العملي 
  ]المائة في 60 [نسبته ما تغطي 2030 عام بحلول المناطق، على القائمة األخرى الفعالة الحفظ وتدابير

 حماية مع والبحار ضيااألر مساحات من األقل على  ]المائة في 30 [و المواقع هذه من األقل على
  ."األقل على المائة في 10 [ل صارمة
على أن تدابير الحفظ على أساس المنطقة ، بما في ذلك المناطق المحمية وغيرها من  ICRI توافق

هي بعض من إجراءات اإلدارة الرئيسية لدعم  (OECMs) تدابير الحفظ الفعالة القائمة على المنطقة
  .حماية الشعاب المرجانية واستعادتها
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الثاني للفريق العامل المفتوح العضوية بأنه وجهة نظر العديد من األطراف في االجتماع  ICRI دعمتو
من المهم مراجعة هذا الهدف ليشمل بعض اللغة النوعية ، خاصة فيما يتعلق بفعالية اإلدارة واإلنصاف ، 

يتضمن تحسين المعرفة البيئية المحلية في الذي من أهداف أيشي و 11على النحو المعبر عنه في الهدف 
  .تمعية التكيفيةالمجتمع لتعزيز اإلدارة المج

 
 :2عناصر لرصد األطر المتعلقة بالهدف 

  :بإدراج مؤشر النظام البيئي للشعاب المرجانية التالي ICRI توصي
] بفاعلية ةالمدار[للشعاب المرجانية المدرجة في المناطق البحرية المحمية ] المساحة/ النسبة المئوية [

هذا مقياس مهم وقابل للتنفيذ من شأنه أن يوفر : OECMsوتدابير الحفظ الفعالة القائمة على المنطقة 
معلومات عن تغطية وتمثيل الشعاب المرجانية داخل المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة القائمة 

، فإن إدراج هذا المؤشر ليس كافيا لتوفير  وعلى الرغم من أهميته. OECMSعلى المنطقة 
المؤشرات الموصى بها في حين أن  ،لبيئية للشعاب المرجانيةمعلومات عن مرونة أو سالمة النظم ا

مؤشرات : "يرجى الرجوع إلىمزيد من المعلومات ول. (تلك البياناتضرورية لتوفير  1في الهدف 
 .")ICRIالشعاب المرجانية الموصى بها من قبل 

 
 اآلفات تومبيدا المفرطة، المغذيات من التلوث خفض ، 2030 عام بحلول: "4الهدف العملي 

  ".األقل على ]المائة في 50 [بنسبة أخرى ومصادر- البالستيكية والنفايات األحيائية،
أن التلوث بأنواع عديدة ، من المصادر البحرية والبرية على حد سواء ، يشكل تهديدا  ICRIالحظ تو

مصدر قلق كبير  بصفة خاصة يشكل تلوث المغذيات من المصادر البريةكما . كبيرا للشعاب المرجانية
  .للعديد من الشعاب المرجانية الساحلية

 :4عناصر لرصد األطر المتعلقة بالهدف 
 دعم ت)ICRI(  التخثث معاملإدراج )( الساحلي )ازدهار العوالقICEP ( 4كمؤشر للهدف  ،

على الشعاب  )ازدهار العوالق(تخثث  مع توقع أنه قد يكون من الممكن استخدامه لمستويات
 ؛ 2021ة في المواقع ذات األنهار من عام المرجاني

  توصيICRI هذا المؤشر بمواصلة استكشاف وتطوير ICEP لتحديد ما إذا كان يمكن تطبيقه 
على المواقع التي ال تحتوي على أنهار رئيسية ، مثل بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية 

)SIDs ( إدخال هذا المؤشر تدريجيًا خالل عقد إطار  كما يمكنوالدول أو األقاليم المرجانية ؛
 ".GBF"عمل التنوع البيولوجي العالمي 

 .المؤشر موجودة في ملحق األساسية تالمعلوماإضافية بما في ذلك  بياناتتم تضمين 
 الكوارث مخاطر من والحد معه والتكيف المناخ تغير من التخفيف في المساهمة: "6الهدف العملي 

 على المائة في 30 لحوالي  2030 عام بحلول وتوفيرها الطبيعة، على القائمة الحلول خالل من
 اتفاق أهداف لتحقيق الالزمة التخفيف لجهود الكربون أكسيد ثاني مكافئ من متريا طناxxx  األقل

 البيولوجي التنوع على السلبية اآلثار وتجنب االنبعاثات، في الصارمة التخفيضات تكميل مع باريس،
 ."الغذائي واألمن

أنظمة إيكولوجية رئيسية قائمة على  5أنه تم تحديد الشعاب المرجانية على أنها واحدة من  ICRIالحظ ت
من خالل إنشاء حواجز ساحلية لألمواج (المحيطات يمكن أن توفر التكيف مع تغير المناخ 

ا قائًما على الطبيعة لحماية الشعاب المرجانية حالً هامً  فاعليةضمان صحة و كما يعتبر. 15)والعواصف

                                      
15 Hoegh-Guldberg et al., (2019). The ocean as a solution to climate change http://devoceanpanel. 
pantheonsite.io/sites/default/files/2019-09/19_HLP_Report_Ocean_Solution_Climate_Change_final.pdf 
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مكن أن يؤدي فقدان الشعاب وي. السواحل والحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك الجزر الصغيرة
 ).IPBES, 2019( المرجانية إلى زيادة المخاطر على الحياة والممتلكات لمئات الماليين من الناس

  :6عناصر لرصد األطر المتعلقة بالهدف 
 ةالقائم ولعدد األشخاص الذين يعانون من ضعف قابلية التأثر بسبب الحل"بإدراج المؤشر  ICRIشيد ت

 6تحت الهدف )" روف والشعاب المرجانيةجنامثل الحماية الساحلية من أشجار الم( NBS على الطبيعة
ب من الصع من اإلجراء في مسودة إطار الرصد األولية ، ومع ذلك يالحظ أن هذا المؤشر قد يكون 

  .قياسه
، إعطاء األولوية  1والهدف  A للغايةبالمؤشرات الواردة أدناه والمشار إليها أيًضا ICRI توصي  كما

توفير المعلومات الهامة عن سالمة ومرونة ساهمة في إطار للرصد وللتنمية لتكون قادرة على الم
والمعلومات من المعلومات حول المؤشر  مزيد. الشعاب المرجانية على نطاق النظام اإليكولوجي

  .موجودة في الملحق ةالمرتبط األساسية
  لمجموعات القاعية الرئيسية اغطاء 
 التعقيد البنيوي للشعاب المرجانية 
 ميزانيات الكربونات 

  التعليق على آليات التنفيذ والقدرات وتعبئة الموارد المتعلقة بعناصر الشعاب المرجانية: ـج

 المواردتعبئة 
إلى جهود معززة لضمان أن آليات تعبئة الموارد والتمويل ستفيد الشعاب ماسة هناك حاجة سوف تكون 

؛ تنفيذ اإلدارة القائمة على  وكمةالمرجانية ، بما في ذلك الجهود المتعلقة بتنفيذ الرصد ؛ تحسين آليات الح
الة ورؤية اإلطار العالمي للتنوع تحقيق أهداف ورس هدفع بتدخالت اإلدارة بالمرونة ؛ واالضطال

  .البيولوجي من حيث صلتها بالشعاب المرجانية

  بناء القدرات
أن هناك آليات موجودة تتعلق بإجراءات الشعاب المرجانية التي ينبغي تعبئتها لدعم تنفيذ  ICRIتالحظ 

من خالل التبسيط والتنسيق لزيادة فعالية الموارد المحدودة إلى  وذلكاإلطار العالمي للتنوع البيولوجي ، 
أيضا ، للبناء على العمليات والقدرات الموجودة بالفعل ، على سبيل المثال عمليات المراقبة و. أقصى حد

  .مؤشرات هامة للشعاب المرجانية ضمن أي إطار للرصد البتكاروالتقييم 
  

رصد الشعاب المرجانية من خالل دورها في اإلشراف على اإلجراءات الشاملة ل ICRI كما تسهل
، وتشجيع استيعاب المؤشر ، وتطوير  (GCRMN)16 الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية

كون صاحب توتعزيز أفضل الممارسات وتعزيز القدرة على الرصد المحلي والعالمي وينبغي أن 
البيانات التي  تحليل GCRMN تدعم تقاريرما ك. ذات صلة مصلحة رئيسي في تنفيذ أطر المراقبة

تساعد على قياس التقدم نحو األهداف العالمية المتعلقة بالشعاب المرجانية بموجب اتفاقية التنوع 
 ، والفريق الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية )CBD( البيولوجي

(IPBES)  ر تعتبوالمنتديات األخرى ، وبالتاليICRI  تنفيذ أحد أصحاب المصلحة المهمين في
  .ظم اإليكولوجية للشعاب المرجانيةفيما يتعلق الن 2030األهداف المستقبلية للعام 

 

                                      
16 gcrmn.net 
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 االبتكار
األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي بضمان تمكين اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي  ICRIتوصي 

يع المحرز في تسخير التكنولوجيات الجديدة والناشئة بما في من تناول أي نتائج ناشئة عن التقدم السر
 :ذلك

  التطورات التي ستجري تحسينات تدريجية وربما دراماتيكية لرصد الشعاب المرجانية وتسهيل
تشمل األمثلة االستخدام  .17قرارات السياسات المحسنة وإجراءات اإلدارة خالل العقد القادم

؛  Allen Coral Atlasمثل (صطناعي ، والصور عالية الدقة المتزايد للروبوتات والذكاء اال
 ).الروبوتات تحت الماء التي طورها المعهد األسترالي لعلوم البحار

  وزيادة المعرفة بأهمية التنوع الجيني للحفاظ على صحة الجيني  التطورات في تقنيات التسلسل
  .الشعاب المرجانية

                                      
17 Obura DO, Aeby G, Amornthammarong N, Appeltans W, Bax N, et al. (2019) Coral Reef Monitoring, Reef 
Assessment Technologies, and Ecosystem-Based Management. Front. Mar. Sci. 6:580. doi: 
10.3389/fmars.2019.00580 
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  التفاقية التنوع البيولوجي 2020توصية بشأن إدراج الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
  )ICRI(قبل المبادرة الدولية للشعاب المرجانية  مؤشرات الشعاب المرجانية الموصى بها من: ملحق

 2020اعتمد في مايو 

إدراج الشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة في إطار التنوع " )ICRI(المبادرة الدولية للشعاب المرجانية تشكل هذه الوثيقة جزًءا من توصية 

  ".التفاقية التنوع البيولوجي 2020البيولوجي العالمي لما بعد عام 

 المؤشرات الموصى بها هي المؤشرات المناسبة لالستخدام على النطاق العالمي. 

 ومن المسلم به أن هذه ليست قائمة شاملة بالمؤشرات المتاحة وينبغي . لوية في التنميةباإلضافة إلى ذلك ، يوصى باستخدام مؤشرات مختارة ذات أو

 .مراجعةإبقاؤها قيد ال

  2020يناير  13المنشورة في  لإلطار العالمي للتنوع البيولوجياألهداف بالهيكل المعروض في المسودة الصفرية وتتعلق اإلشارة إلى الغايات. 

  السنوات المرجعية/  سيةاألسا تالبيانامالحظة حول 

 قترح تICRI  وسالمة الشعاب المرجانية مساحةكسنة مرجعية لقياس التغيرات في  2020استخدام. 

  من الشعاب المرجانية بالفعل 50، حيث تم فقد  متغيرةحالة تم بالفعل مرجعية أساسية  يمثل كسنة  2020عام من المهم مالحظة أن استخدام ٪

)IPBES  ،2019 .(السالمةالمتمثلة في زيادة المساحة و 2050األقوى لقياس التغييرات وتعزيز أهداف  سوف تعتبر هذه السنة المرجعيةلك ، ومع ذ 

هذا في كيفية اإلبالغ عن يجب اإلقرار بو. السنة المرجعيةأيا كان التاريخ الذي تم اختياره ، ستكون هناك مشكلة في تغيير . األقل تغييًرا بالنسبة للحاالت

  .لنتائجا
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  المؤشر
ذو صلة 

  الهدف/بالغاية
  االستعداد  ICRIاألساس المنطقي لتوصية 

حاليا  مدرجهل 
المسودة في 

طار األولية إل
  الرصد؟

  السنة المرجعية/ البيانات األساسية 

الغطاء 
المرجاني 

  الحي

 Aالغاية 
  1الهدف 

هو أهم مؤشر للشعاب المرجانية  هذا: بالغ األهمية
  لالستخدام في السياسة الوطنية والعالمية

قيد االستخدام 
بالفعل على نطاق 

  عالمي

عن حالة الشعاب  GCRMNسيتم نشر تقرير   نعم متضمن
وسيوفر هذا التقرير . 2020المرجانية في عام 

لحالة الشعاب المرجانية وسيقدم  ةعالمي مرجعية
أحدث تقييم للجودة وتغطية البيانات مقارنة بأي 

  اقد يتم اختياره دراسة مرجعية سابقة
 مساحة

الشعاب 
  المرجانية

مساحة ومدى االنتشار يعد هذا مقياًسا رئيسيًا لفهم  Aالغاية 
المتغير للنظم البيئية للشعاب المرجانية على المستويات 

  والعلياالوطنية 

قيد االستخدام 
بالفعل على نطاق 

  عالمي

الشعاب المرجانية  انتشار يمكن تحديد مصادر مدى  بإدراجها يوصى
من مجموعة متنوعة من البيانات الموجودة على 

المبادرات جارية . النطاقين اإلقليمي والوطني
  .العالمياالنتشار مدى لتطوير طبقة 

غطاء 
الطحالب 
اللحمية 
وغطاء 

المجموعات 
القاعية 
  الرئيسية

 Aالغاية 
 1الهدف 
  6الهدف 

نافس مهيمن على الشعاب الطحالب اللحمية هي م
المرجانية ، مما يشير إلى انخفاض في صحة الشعاب 

تي تهيمن عليها المرجانية ؛ تعد الشعاب المرجانية ال
. األكثر ترجيًحا للشعاب المرجانية بديلالطحالب هي ال

يتم جمع البيانات حول المجموعات القاعية الرئيسية 
حالب ، األخرى في وقت واحد مع غطاء المرجان والط

العارية ،  القيعانمثل (ولكن مع طرق أكثر تغيًرا 
، والطحالب المرجانية القشرية ، والبكتيريا الزرقاء 

، والرمل ، واألعشاب  حصىوالالفقاريات األخرى ، وال
وسيتيح توحيد هذه ). البحرية ، والشعاب المرجانية اللينة
صحة للوضع الحالي والمعايير إجراء تقييم أكثر شموالً 

  .مرجانية الشعاب ال

. االستخدامقيد 
يمكن إجراء 
التحليالت العالمية 
في المستقبل القريب 
مع توحيد إضافي 
للطرق وتنمية 
القدرات الستخدام 
هذا المؤشر في 

بروتوكوالت 
  المراقبة

 يوصى
  امبإدراجه

الشعاب المرجانية حالة تقرير الشبكة الدولية لرصد 
2020 )GCRMN(  

وفرة 
األسماك 
والكتلة 
  الحيوية

 Aالغاية 
  1الهدف 

لفهم إنتاجية الشعاب المرجانية ، وعمل  أمر بالغ األهمية
  .المحتملة لمصايد األسماك كمياتالشبكات الغذائية ، وال

قيد االستخدام داخل 
العديد من البلدان 
والمناطق الجغرافية 

 والجهود. المتعددة

به  يوصى
للتضمين ومزيد 

  من التطوير

في الوقت الحاضر ، تقوم العديد من الوكاالت 
والمنظمات المختلفة بجمع البيانات المتعلقة بالكتلة 

على مستويات الحيوية لألسماك واإلبالغ عنها 
هناك تحديات مستمرة في تجميع هذه . متنوعة



 www.icriforum.org                                                      المبادرة الدولية للشعاب المرجانية

 

جارية لزيادة توحيد 
وجمع البيانات 

  .للتحليالت العالمية

مؤشر مهم ويجب الهذا و. عالمياللتقييم البيانات ل
  .تسريع العمل للتغلب على التحديات الحالية

النسبة [
/ المئوية 
] المساحة

من الشعاب 
المرجانية 

المدرجة في 
المناطق 
البحرية 
المحمية 

إدارة [
] فعالة

 مناطقو
OECMs  

يوصى به كمقياس تمثيلي للشعاب المرجانية كنظم   2الهدف 
  .ة رئيسيةإيكولوجي

  .قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحميةمحدد من   يوصى بإدراجه  قيد االستخدام

 معامل
 التخثث

الساحلي 
ازدهار (

  )العوالق

يوصى به لضمان قياس المعلومات المتعلقة بضغوط   4الهدف 
لتغيرات في التلوث الرئيسية على الشعاب المرجانية وا

على جمع  ICEPتعتمد منهجية . مستويات الضغط
. عينات المياه من األنهار عند وصولها إلى الساحل

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما 
أو مناطق الشعاب  بحارل ICEPإذا كان يمكن استخدام 

  .المرجانية التي ال تحتوي على أنهار رئيسية

قيد االستخدام 
مؤشر (بالفعل 

SDG 14.1.1 (
ولكنه قد يحتاج إلى 
بعض التكيف 
لالستخدام في 
مناطق الشعاب 
المرجانية التي ال 
. تحتوي على أنهار

قد يكون هذا ممكنًا 
 .2021بحلول عام 

مدرج ، و 
ICRI دعم هذا ت

كمؤشر مفيد 
متعلق بالشعاب 

  المرجانية

منهجية جديدة لم يتم  وه ICEP معامل إن
 بياناتاستخدامها عالميًا بعد ، وبالتالي ال يوجد 

بالنسبة للهدف  في غضون ذلك ،. ةحالي يةأساس
من أهداف التنمية المستدامة ، يجب استخدام  14.1

كمؤشر بديل ) المياه السطحية(أ -تركيز الكلوروفيل
يُستخدم هذا بالفعل . )إزدهار العوالق( للتخثث

كمؤشر للتخثث في بعض المناطق ويقاس باستخدام 
وستكون هناك حاجة إلى مزيد . االستشعار عن بعد

ون مفيًدا في من العمل لتحديد ما إذا كان ذلك سيك
  .حالة الشعاب المرجانية
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 مؤشرات المستقبلية للتنمية ذات األولويةال

في مراحل مختلفة من تم تحديد هذه المؤشرات على أنها مهمة لتكون قادرة على توفير معلومات حول سالمة ووظيفة النظم البيئية للشعاب المرجانية وهي حاليًا 
  .التطوير مع جداول زمنية خالل السنوات الخمس القادمة

 1والهدف  Aغاية صلة بال وذ): النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية(إليكولوجية القائمة الحمراء للنظم ا

تقييًما موحًدا لمدى قرب انهيار النظام البيئي  توفيرهو من ذلك الهدف و. مقاييس عدة  ية هي مؤشر مشتق يتضمن معلومات مالقائمة الحمراء للنظم البيئ
تم تطبيق هذا المؤشر على النطاق اإلقليمي . Aغاية تطابق بشكل كبير مع صياغة الامل ، وبالتالي ييشتمل على عناصر المنطقة والتك. االختفاء/ 

  .بإدراج هذا المؤشر لمزيد من التطوير ICRIتوصي . سنوات 4-2 غضون وسيكون متاًحا لالستخدام على النطاق العالمي في

 1والهدف  Aغاية صلة بال وذ): : ثراء األجناس المرجانية الصلبة

والطرق . يةالمرجان اتمجتمعال ووظيفة مهم لالستخدام في المستقبل لسالمة النظام البيئي للشعاب المرجانية ألنه يساعد على تحسين فهم تغير هذا مؤشر
معايرة إضافية ستكون التحليالت العالمية ممكنة في المستقبل القريب بمجرد إجراء . يتم جمع البياناتوبالفعل األساليب متاحة على نطاق واسع ، و

 .وتحسين القدرة على جمع البيانات وتحليلها للطرق

والجهود جارية . المرجان الصلب إلى مستوى الجنس من قبل العلماء المحترفين والمنظمات غير الحكومية والوكاالت الحكوميةف وتعريع يجمتيتم 
ومن شأن تطوير القدرات اإلضافية . م اإلقليمية والعالميةلالستفادة من منصات البيانات الموحدة ولضمان إتاحة هذه البيانات لالستخدام في عمليات التقيي

  .والتدريب تحت الماء مساعدة األطراف الوطنية على قياس هذا المؤشر

 6الهدف و،  1الهدف و،  Aبالغاية مرتبط : التعقيد البنيوي للشعاب المرجانية

وأسماك الشعاب المرجانية ، ويوفر معلومات مهمة عن الوظيفة المتوقعة مرجان ال ثبيت وبقاء يرقاتيشير هذا إلى بنية وتعقيد الكربونات المتاحة لت
. متاحة على نطاق واسع ويتم بالفعل جمع البيانات من خالل جهود المراقبة الحاليةالرصد  بوأساليالطرق . Aللغاية كما يوفر رؤى مهمة . للنظام

 .قياسي وتنمية القدراتستكون التحليالت العالمية ممكنة في المستقبل القريب مع بعض التوحيد ال



 www.icriforum.org                                                      المبادرة الدولية للشعاب المرجانية

 

 .Graham and Nash 2013 ،Darling et alانظر (واسعة النطاق  إقليمية تم توحيد األساليب والبيانات بما يكفي لتحليالت: خط األساس
2017.(  

 1والهدف  Aغاية صلة بال وذ: CATAMIنظام تصنيف 

ديو هي مخطط تصنيف قياسي لتسجيل الكائنات الحية البحرية والخصائص التوضيحية لتحليل الصور البحرية والفي التشاركية والتعليقاتدوات إن األ
تخطيط سياسات و ميةلقرارات العللوهذا يوفر نهًجا قياسيًا لتحويل الصور الخام تحت الماء إلى معلومات كمية مفيدة . الفيزيائية من الصور تحت الماء

 .الرصد والمراقبة

إلى  شكل الظاهريمن علم ال(لفهم الموائل القاعية مساًرا لتوليد المعلومات بمستويات أكبر من التفاصيل  واتاألدهذه يمكن أن توفر بمرور الوقت و
 :مرجع. تستخدم حاليًا في أستراليا ، ولكن من المحتمل أن يتم طرحها على نطاق عالمي. المختلفة تظل قابلة للمقارنة بين المواقع ي حينف، ) التصنيف

Althaus et al., 2015 .https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141039  يمكن لتطبيق و
المواقع بين االستشعار عن بعد مما يسمح بتحليل مقارنة  اتنظام التصنيف هذا أيًضا تسهيل توحيد خريطة الشعاب المرجانية المستمدة من تطبيق

  .مختلفة زمنية خالل فتراتالمتعددة 

 6الهدف و،  1الهدف و،  Aبالغاية مرتبط : ميزانيات الكربونات

أو تتآكل  تزداد في الحجم لشعاب المرجانية وتأثيرات تغير المناخ من خالل تحديد ما إذا كانت الشعاب المرجانيةالمؤشر كبديل لفهم وظيفة اهذا يستخدم 
 .سنوات 10هذا مثال لمؤشر طموح قد يكون من المهم أن يكون على اإلنترنت خالل . أو ثابتة
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